
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry 
konaného dne 30. 1. 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti  

Obecního úřadu v Hamrech 
___________________________________________________________________________ 
Přítomni : členové ZO dle presenční listiny 
Omluveni : p. Petrželka 
 
1) Zahájení zasedání 
 
    Zasedání Zastupitelstva obce Hamry bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Petrem 
Křovinou („dále jako „předsedající“).  
     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2022. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po 
dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 1. 2022 do 30. 1. 2022. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“. 
     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zasedání v r. 2022 
 
     Ověřovatelé zápisu č. 1/2022 : p. Svítek, p. Sýkora, zapisovatel p. Žáček 
 
3) Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu . 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
 
Návrh usnesení : 
 
     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení jednání 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
3. Schválení programu  
4. Kontrola zápisu z 5. 12. 2022 
5. Stížnost p. Ryvolové 
6. DSO Úhlava  - rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období  

2023 – 2026 
7. DSO Údolí pod Ostrým  - rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 

období 2022 – 2025 
8. PSOV 2022 
9. Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob 

pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2022 
10. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V018 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na ppč. 3542 v k.ú. Hamry na Šumavě 
12. Dohoda o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Hamry 
13. Změna položek v rozpočtu obce Hamry na rok 2022 
14. Diskuse, ostatní, připomínky 

 



Výsledek hlasování:   Pro:     4       Proti:      0       Zdrželi se:    0 
 
Usnesení č. 200/2022 bylo schváleno. 
 
4) Kontrola zápisu z 5. 12. 2021 
Žádost p. Ryvolové – písemně zaslána odpověď na žádost. 
Žádost p. Vilímka o zápůjčku – uzavřena smlouva. 
Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě – uzavřeny smlouvy 
Rozpočet obce Hamry na rok 2022 – zveřejněn 
Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací – 
zaslána odpověď. 
Babybox – uzavřena darovací smlouva. 
 
5) Stížnost p. Ryvolové 
Starosta seznámil přítomné s písemnou stížností advokátní společnosti UEPA advokáti s.r.o. 
zastupující paní Lucii Ryvolovou na usnesení Zastupitelstva obce Hamry č. 175/2021 ze dne 
15. 8. 2021 a Usnesení č. 191/2021 ze dne 5. 12. 2021 z důvodu nesouhlasu s pořízením 
Změny územního plánu obce Hamry, a to s dílčí změnou územního plánu obce z funkční 
plochy rekreace (R) na funkční plochu bydlení v rodinných domech venkovské (BV) na 
pozemku st. p. č 400 v k. ú. Hamry na Šumavě. 
 
Starosta navrhuje trvat na svém původním rozhodnutí Usnesení č. 175/2021 ze dne 15. 8. 
2021 a Usnesení č. 191/2021 ze dne 5. 12. 2021, schválený Územní plán obce Hamry neměnit 
a stížnost p. Ryvolové vzít na vědomí. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hamry trvá na svém původním rozhodnutí - Usnesení č. 175/2021 ze dne  
15. 8. 2021 a Usnesení č. 191/2021 ze dne 15. 12. 2021 tj. nesouhlasí s pořízením Změny 
územního plánu obce Hamry a stížnost p. Ryvolové bere na vědomí. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     4       Proti :        0       Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 201/202 bylo schváleno. 
 
6) Rozpočet DSO Úhlava na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Úhlava  
na rok 2023 - 2026 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtem DSO Úhlava na rok 2022 a střednědobým výhledem 
rozpočtu DSO Úhlava na rok 2023 - 2026.  Rozpočet byl zveřejněn dne 19. 11. 2021 i na 
„elektronické úřední desce“. Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn dne 19. 11. 2021 i na 
„elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 



Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava 
na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Úhlava na rok 2023 – 2026. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :      4      Proti :     0       Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 202/2022 bylo schváleno. 
 
7) Rozpočet DSO Údolí pod Ostrým na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO 
Údolí pod Ostrým na rok 2022 - 2025 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtem DSO Údolí pod Ostrým na rok 2022 a střednědobým 
výhledem rozpočtu DSO Údolí pod Ostrým na rok 2022 - 2025.  Rozpočet byl zveřejněn dne 
6. 12. 2021 i na „elektronické úřední desce“. Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn dne 
6. 12. 2021 i na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí 
pod Ostrým na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Údolí pod Ostrým na rok  
2022 – 2025. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     4        Proti :      0      Zdrželi se :     0   
 
Usnesení č. 203/2022 bylo schváleno. 
 
8) Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2022 
Starosta seznámil přítomné s vyhlášením Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2022. Dotace se poskytuje max. do výše 70 % celkových nákladů obce – tj. max. 
500.000,- Kč. Žádost musí být podána do 14. 2. 2022. 
Starosta navrhuje podat žádost o dotaci „Výměna zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 “ 
v celkové částce 350.000,- Kč, s požadavkem o dotaci ve výši 245.000,- Kč. Rozsah 
zamýšlených prací je výměna zdrojů tepla ve třech v bytech domu čp. 23 – výměna kotlů, 
bourací práce, úpravy komínu pro kouřovody. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu stabilizace a 
obnovy venkova Plzeňského kraje 2022 na „Výměnu zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 “ 
v celkové částce 350.000,- Kč, s požadavkem o dotaci ve výši 245.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:     4        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 204/2022 bylo schváleno. 



9) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných  
nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2022 
Starosta seznámil přítomné se sazbou pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání 
nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2022: 

Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu 
 
Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

695,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a neposkytující ubytování a 
neprovozující hostinskou činnost 

1.385,- Kč/ rok  právnická osoba neposkytující ubytování a neprovozující 
hostinskou činnost 

2.130,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb do 12 lůžek 

2.760,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 13 - 26 lůžek 

4.700,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 27 - 40 lůžek 

12.170,- Kč /kontejner  
o objemu 1100 l /rok  

fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost  

 
Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad 

 

Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

145,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a právnická osoba neposkytující 
ubytování a neprovozující hostinskou činnost 

430,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 

710,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb a provozující hostinskou činnost 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a 
používání nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 
2022 takto: 

Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu 
 
Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

695,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a neposkytující ubytování a 
neprovozující hostinskou činnost 

1.385,- Kč/ rok  právnická osoba neposkytující ubytování a neprovozující 
hostinskou činnost 



2.130,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb do 12 lůžek 

2.760,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 13 - 26 lůžek 

4.700,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 27 - 40 lůžek 

12.170,- Kč /kontejner  
o objemu 1100 l /rok  

fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost  

 
Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad 

 

Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

145,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a právnická osoba neposkytující 
ubytování a neprovozující hostinskou činnost 

430,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 

710,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb a provozující hostinskou činnost 

 
Výsledek hlasování:   Pro:     4        Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 205/2022, bylo schváleno. 
 
10) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V018 
Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení 
č. 273001V018 s tím, že se Smlouva uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022. 
 
Starosta navrhuje podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení 
č. 273001V018 s tím, že se Smlouva uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění 
veřejného osvětlení č. 273001V018. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      4       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 206/2022 bylo schváleno. 
 
11) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění 
dvou chrániček na pozemku ppč. 3542 v k. ú. Hamry na Šumavě s manželi Ing. Romanem 
Míčkem a Michaelou Míčkovou, oba bytem Romana Blahníka 760, Praha s jednorázovou 



náhradou ve výši 694,- Kč bez DPH ( 50,- Kč/m x 13,88 m) a s úhradou nákladů na vklad do 
katastru nemovitostí. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene- 
služebnosti na umístění dvou chrániček s umístěním na pozemku ppč. 3542 v k. ú. Hamry na 
Šumavě s manželi Ing. Romanem Míčkem a Michaelou Míčkovou, oba bytem Romana 
Blahníka 760, Praha s jednorázovou náhradou ve výši 694,- Kč bez DPH a s úhradou nákladů 
na vklad do katastru nemovitostí. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:      4       Proti :       0        Zdrželi se :     0 
 
Usnesení č. 207/2022 bylo schváleno. 
   
12) Dohoda o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Hamry 
Starosta seznámil přítomné s Dohodou o poskytování pečovatelské služby pro občany obce 
Hamry v roce 2022. 
 
ZO vzalo na vědomí. 
 
13) Změna položek v rozpočtu obce Hamry na rok 2022 
Starosta seznámil přítomné se změnou položek v rozpočtové skladbě a s tím změnou položek 
v rozpočtu obce Hamry na rok 2022. Jedná se o zrušení položky 1340 a jí nově vzniklá 
položka 1345 (poplatky za odpad). 
 
ZO vzalo na vědomí. 
                                                                                        
14) Diskuse, ostatní, připomínky 
 
a) Vlajka pro Tibet 
Starosta seznámil přítomné se žádostí Spolku Lungta, Praha o projednání připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na 
budově úřadu.  
 
Starosta navrhuje připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěsit tibetskou 
vlajku dne 10. března na budovu úřadu. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. 
 
Žádné další návrhy ani připomínky podány nebyly. 
 
Návrh usnesení : 
     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budovu 
úřadu. 
 
Výsledek hlasování:   Pro :      4      Proti :     0        Zdrželi se :     0 



 
Usnesení č. 208/2022 bylo schváleno. 
 
b) Kniha Plzeňský kraj, města a obce 
Starosta seznámil přítomné s nabídkou na placenou prezentaci v připravované reedici knihy 
Plzeňský kraj, města a obce. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného 

dne 30. 1. 2022 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech 
  
 
200) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení jednání 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
3. Schválení programu  
4. Kontrola zápisu z 5. 12. 2022 
5. Stížnost p. Ryvolové 
6. DSO Úhlava  - rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období  

2023 – 2026 
7. DSO Údolí pod Ostrým  - rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 

období 2022 – 2025 
8. PSOV 2022 
9. Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob 

pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2022 
10. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V018 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na ppč. 3542 v k.ú. Hamry na Šumavě 
12. Dohoda o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Hamry 
13. Změna položek v rozpočtu obce Hamry na rok 2022 
14. Diskuse, ostatní, připomínky 

 
201) Zastupitelstvo obce Hamry trvá na svém původním rozhodnutí - Usnesení č. 175/2021 ze 
dne 15. 8. 2021 a Usnesení č. 191/2021 ze dne 15. 12. 2021 tj. nesouhlasí s pořízením Změny 
územního plánu obce Hamry a stížnost p. Ryvolové bere na vědomí. 
 
202) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava 
na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Úhlava na rok 2023 – 2026. 
 
203) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí 
pod Ostrým na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Údolí pod Ostrým na rok  
2022 – 2025. 
 
204) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu stabilizace a 
obnovy venkova Plzeňského kraje 2022 na „Výměnu zdrojů tepla v bytech domu č.p. 23 “ 
v celkové částce 350.000,- Kč, s požadavkem o dotaci ve výši 245.000,- Kč. 
 
205) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a 
používání nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 
2022 takto: 

Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu 
 
Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

695,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a neposkytující ubytování a 
neprovozující hostinskou činnost 



1.385,- Kč/ rok  právnická osoba neposkytující ubytování a neprovozující 
hostinskou činnost 

2.130,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb do 12 lůžek 

2.760,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 13 - 26 lůžek 

4.700,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 27 - 40 lůžek 

12.170,- Kč /kontejner  
o objemu 1100 l /rok  

fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb nad 40 lůžek a provozující hostinskou 
činnost  

 
Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad 

 

Sazba v Kč za poskytnutou 
službu bez DPH 

poplatník 
 

145,- Kč/ rok  fyzická osoba podnikající a právnická osoba neposkytující 
ubytování a neprovozující hostinskou činnost 

430,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb 

710,- Kč/ rok  fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování 
ubytovacích služeb a provozující hostinskou činnost 

 
 
206) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění 
veřejného osvětlení č. 273001V018. 
 
207) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene- 
služebnosti na umístění dvou chrániček s umístěním na pozemku ppč. 3542 v k. ú. Hamry na 
Šumavě s manželi Ing. Romanem Míčkem a Michaelou Míčkovou, oba bytem Romana 
Blahníka 760, Praha s jednorázovou náhradou ve výši 694,- Kč bez DPH a s úhradou nákladů 
na vklad do katastru nemovitostí. 
 
208) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na 
budovu úřadu. 
 


